OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
BS.W.CH/341-8/2008

Małomice, dnia 12 grudnia 2008 r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
Pzp.
1. Zamawiający.
Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Mają 1, 67-320 Małomce REGON:000528770,
NIP:924-10-01-201, Telefon:068 376 -90-27 faks: 068 376-90-51
e-mail: urzad@malomice.pl
2. Przedmiot zamówienia.
“Udzielenie Gminie Małomice kredytu długoterminowego inwestycyjnego
w
wysokości 446.180 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt
złotych)
Część I Przedmiotu zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 300.000 ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z grantem od
Komisji Europejskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych/ Przebudowa dróg w
mieście i gminie Małomice II- Przebudowa drogi gminnej Plac Tysiąclecia i
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany gminna Małomice/
Część II Przedmiotu zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 146.180 PLN dla Gminy Małomice na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego Przebudowa dróg w gminie i mieście Małomice II - Przebudowa drogi
gminnej Plac Tysiąclecia.
3. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art.10 ust.1 i 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udziela
zamówienia w dwóch częściach.
4. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12 grudnia 2008 r. o godzinie 12.15 w Urzędzie
Miejskim w Małomicach, Pl. konstytucji 3 Maja 1 , 67-320 Małomice, pok. nr 3. Do
upływu terminu składania ofert: złożono 2 ofert - po jednej ofercie na każdą część
zamówienia .
5. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca
6. Wykonawcy wykluczeni.
Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.
7. Oferty odrzucone.
Odrzucono 0 ofert.
8.Wykonawcy którzy złożyli oferty – punktacja przyznana ofertom wg kryterium
oceny ofert.
Część I Przedmiotu zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 300.000 ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z grantem od
Komisji Europejskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych/ Przebudowa dróg w
mieście i gminie Małomice II- Przebudowa drogi gminnej Plac Tysiąclecia i
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany gminna Małomice/
Oferta z numerem 1 złożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w
Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielona Góra
z ceną o wartości

161.359,94 zł ta jest ofertą ważną, nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z najniższą ceną
W wyniku oceny wszystkich ważnie złożonych ofert zgodnie z kryterium oceny ofert
/100% -cena/, dla Części I przedmiotu zamówienia, oferta nr 1 uzyskał
następującą ilość punktów:
Za najniższą cenę - 100 pkt x 100%, co po przeliczeniu dało 100 punktów.
Łącznie Wykonawca uzyskał 300 punktów /3 członków Komisji Przetargowej x 100
punktów od każdego członka Komisji/.
Część II Przedmiotu zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 146.180 PLN dla Gminy Małomice na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego Przebudowa dróg w gminie i mieście Małomice II - Przebudowa drogi
gminnej Plac Tysiąclecia.
Oferty z numerem 1 złożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w
Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielona Góra z ceną o wartości 89.702,42
zł ta jest ofertą ważną, nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, z najniższą ceną
W wyniku oceny wszystkich ważnie złożonych ofert zgodnie z kryterium oceny /100%
- cena/, dla Części II przedmiotu zamówienia, oferta nr 1 uzyskała następującą ilość
punktów.
Za najniższą cenę - 100 pkt x 100%, co po przeliczeniu dało 100 punktów.
Łącznie Wykonawca uzyskał 300 punktów /3 członków Komisji Przetargowej x 100
punktów od każdego członka Komisji/.
9. Oferta najkorzystniejsza Na podstawie streszczenia oceny i porównania
złożonych ofert za najkorzystniejsze ofert uznano:
Części I Przedmiotu zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 300.000 ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z grantem od
Komisji Europejskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych/ Przebudowa dróg w
mieście i gminie Małomice II - Przebudowa drogi gminnej Plac Tysiąclecia i
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany gminna Małomice/ uznano
ofertę oznaczoną nr 1 złożone przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w
Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielona Góra
z ceną o wartości
161.359,94 zł.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił ważną ofertę nie podlegającą
odrzuceniu, z najniższą ceną o wartości 161.359,94 zł. Oferta Wykonawcy spełnia
oczekiwania Zamawiającego, jest zgodna z treścią SIWZ.
Części II Przedmiotu zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 146.180 PLN dla Gminy Małomice na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego Przebudowa dróg w gminie i mieście Małomice II - Przebudowa drogi
gminnej Plac Tysiąclecia uznano ofertę oznaczoną nr 1 złożone przez: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32c, 65-058
Zielona Góra z ceną o wartości 89.702,42 zł.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił ważną ofertę nie podlegającą
odrzuceniu, z najniższą ceną o wartości 89.702,42 zł. Oferta Wykonawcy spełnia
oczekiwania Zamawiającego, jest zgodna z treścią SIWZ.
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